
Jak to fičí na Kopeči?

Je sobotní ráno. Vyjíždíme s přáteli po památkách okolí města Prahy. Historických i přírodních.
Obojího můžeme najít přehršle. Jen si vybrat. Naše volba padla na skoro osamocený vrch u malé
obce Kopeč. Zde se nachází přírodní rezervace stejného jména. Je zde údajně zřízena od roku 1946.
Tedy kousek dějin v neklidné době. Historie oboustranně sopečná s nadmořskou výškou 224 metrů.

Cestou přemýšlím, kdy jsem zmiňovaný vrch navštívil. Až později zjistím, že to bylo v dubnu roku
2011.  Účelem  tehdy  bylo  hledání  měkkýšů.  Takže
návrat na stejné místo po více než deseti letech.
Když přijedeme k samotnému vrchu, je to jako bych
potkal  starého  známého.  Jen  roční  měsíc  je  jiný.
Skalky, které si pamatuji, jsou na stejném místě. Také
jeden ze stromů. Jen náletů dřevin ubylo. Ale malebná
pěšinka, vrcholová, ta zůstala.

Na  černošedohnědé  hornině  -  nefelitu  se  rozložili
drobní lišejníčkové a severní svah schovává v uschlé
trávě  zažloutlé  chomáče  mechů.  Mráz  není  velký,
snad jen okolo -2°C, ale vítr je silnější a pocitově je
okolní  teplota  někde  jinde.  Když  jdeme po  vrcholu
přírodní  rezervace,  shodí  mně  divé  povětří  čepici.
Mám si ji hlídat. a ne být fotografem za každou cenu.
Schouleni dojdeme na druhou vyvýšeninu s údajným
sopečným sopouchem. Po lávovém krbu a jeho teplu
ani  památky.  Raději  se  neodvažuji  pustit  z  uzdy
badatelské  choutky  a  zjišťovat  paběrky  rostlin  a
zvířátek v chladném dnu. A tak se jde zpět do obce.

Hezky  zpátky,  opět  po  vrcholu.  A vzpomínám  na
někdejší  dubnovou  návštěvu  s  touláním  mezi
keřovými  remízky,  nálezy  otakárka  ovocného  (Iphiclides  podalirius  L.),  otakárka  fenyklového
(Papilio  machaon),  hlaváčku jarního  (Adonis  vernalis),  bělozářky liliovité  (Anthericum liliago)
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nebo rozrazilu ožankovitého (Veronica teucrium). Tehdy jsem tu byl sám. Věřím, že tu zmiňovaní
živočichové a rostliny budou, i když možná chvilku díky chladu zapochybuji, a tak vítr mně srazí
čepici podruhé. Pěkně do toho nazrzlého kamení. Natruc povětří si ukořistím snímek spřátelené
skalky a malý kamínek pro štěstí. Hřejeme se navzájem.
A pak se tomu všemu musím smát. Někde uprostřed republiky, na vrchu jménem Kopeč.

Kopeč, 21. ledna 2023 a v dubnu 2011.

Otakárek ovocný Hlaváček jarní
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